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Geachte heer, mevrouw,
De Stichting TBM informeert u graag over een aantal zaken aangaande de teelt van TBM-pootgoed in 2014.
Het gebruik van het onkruidbestrijdingsmiddel Titus in pootgoed is niet toegestaan. Dat geldt ook voor TBM-pootgoed en
in geval van een overtreding riskeert de teler een boete en korting op zijn/haar toeslagrechten van het GLB. Het is
toegestaan om pootgoed onder de TBM-veldinspectie te vermeerderen uitsluitend met bestemming voor de nateelt van
de zetmeelaardappelen voor de aardappelzetmeelindustrie (verwerking tot aardappelzetmeel met GN-code 11081300).
Vanwege de intensieve teelt in het gebied, is het van groot fytosanitair belang om alert in de rassenkeuze te zijn. Snijden
van pootgoed voor de teelt van pootgoed, inclusief TBM-pootgoed, is niet meer toegestaan. Ook dit is om fytosanitaire
risico’s in te perken. Het verbod op het gebruik van oppervlaktewater voor irrigatie en het vullen van de tank voor
gewasbescherming geldt ook voor TBM-pootgoed. In bruinrot gebieden mogen aardappelen helemaal niet beregend
worden met oppervlaktewater. Niet naleven betekent een bruinrottoets door de NVWA en de kosten die daarmee
samenhangen. Andere punten van belang zijn:
1. TBM zonder PBO
Het kabinet heeft besloten om de productschappen op te heffen. Het jaar 2014 zal het laatste jaar zijn dat TBM onder de
bekende paraplu van het Productschap Akkerbouw haar werk kan doen. De aardappelverordening is een van de
teeltvoorschriften van het PA die door het Ministerie van EZ zal worden overgenomen. Het plan is dat de uitvoering
vanaf 2015 onder verantwoordelijkheid komt van de NVWA. Hoe dat er precies gaat uitzien, is nog niet bekend. Er wordt
intensief overleg gevoerd om de uitvoering van onze zelfopgelegde teeltvoorschriften dichtbij de praktijk te houden.
Zodra er meer duidelijkheid zal zijn over de uitvoeringsstructuur in het post-PBO tijdperk zult u daarover geïnformeerd
worden. De Stichting TBM zet er op in dat het beleid en de uitvoering door de sector zelf ingevuld wordt en dat de
kosten niet oplopen. Dat is de beste garantie voor continuïteit in de grondstoffenvoorziening voor de
aardappelzetmeelindustrie.
2. Ringrot
Het TBM-bestuur is bezorgd vanwege de ringrot incidenten in ons land. In Drenthe is in 2013 een besmetting
vastgesteld. Na gedegen onderzoek bleef de herkomst onbekend, maar alertheid is absoluut geboden. Een besmetting
kan grote gevolgen hebben voor de TBM-pootgoedteelt, en het is essentieel om de noodzakelijke hygiënemaatregelen
te nemen. Contact met andere pootgoedpartijen of materialen, zoals kisten is een risico voor de verspreiding van ringrot.
De bacterie blijkt meerdere jaren te kunnen overleven onder droge omstandigheden op hout en kan daarom plotseling
ergens opduiken. Het is dan ook van het grootste belang voor uzelf en het gehele TBM-teeltgebied, dat alle
noodzakelijke hygiënemaatregelen worden genomen om besmetting te voorkomen. Indien er bij een eventuele
besmetting onduidelijkheid bestaat over het machinecontact, loopt de teler/opslaghouder het risico dat alle partijen de
pootgoedstatus verliezen.
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3. Wratziekte
In de rand van een perceel in het zetmeelgebied is een plant met wratziekte gevonden. Het perceel lag binnen de
begrenzing van het door het PA bepaalde preventiegebied. In de vijf wratziekte kerngebieden met fysio T1 (18)
besmetting (omgeving Barger Compascuüm, Foxel, Mantinge, Ter Apel en Veendam, zie
www.productschapakkerbouw.nl/teelt/wratziekte) mogen alleen rassen met voldoende resistente tegen fysio 18 geteeld
worden. Onderzocht wordt nog of het om fysio 6 of 18 gaat. Van groot belang voor het gebied is dat iedereen de
voorschriften respecteert en naleeft om te voorkomen dat fytosanitaire risico’s toenemen. Dat is van belang voor het
zetmeelaardappeltelend gebied, en zelfs voor de hele Nederlandse aardappelsector in zijn totaliteit.
4. Virusziekte
De kwaliteit van het TBM-pootgoed laat een goed beeld zien. De resultaten van het controleveld te Valthermond
bevestigen dat. Na een aantal jaren TBM-ondersteuning moet het vrijwillige virusonderzoek nu op eigen kracht verder.
Deelnemers aan de vrijwillige nacontrole zullen daarom geen subsidie meer ontvangen. De vrijwillige nacontrole blijft wel
een uitstekend instrument om de kwaliteit van het eigen vermeerderde pootgoed te monitoren. Het bestuur van de
Stichting TBM adviseert daarom een vrijwillige nacontrole te laten uitvoeren, zeker als er enige twijfel over de kwaliteit
bestaat of in geval er hergroei heeft plaatsgevonden. NAK AGRO is graag bereid u daarbij van dienst te zijn.
5. Rassenlijst
Ook in 2014 hebben zetmeelaardappeltelers in het TBM-gebied de keuze voor uitgangsmateriaal uit NAK gekeurd
materiaal of door TBM beoordeeld en geregistreerd uitgangsmateriaal van zetmeelrassen, zoals opgenomen in de
Verordening Aardappelteelt van het Productschap Akkerbouw. Andere dan deze rassen mogen niet aangeboden
worden voor de TBM-veldinspectie.
Het gaat om de volgende rassen:

Achilles *
Actaro *
Albas
Allure *
Altus *
Amyla
Astarte
Aurora *
Avano

Avarna *
Avaya
Aveka
Aventra *
Averia *
Axion *
Belita *
Benno Vrizo
Dartiest *

Dirigent
Energie
Eurobona
Euroflora
Euronova
Eurotango
Festien *
Kantara
Karakter *

Karnico
Katinka *
Kuba *
Merano *
Mercator
Mercury
Messina
Nomade
Novano *

Plasandes
Plasent *
Plasettie *
Plasinka *
Plasstärke *
Plasuno *
Realist
Robény *
Sarion *

Sassy
Savona
Scarlet
Seresta *
Signum *
Simphony
Smaragd
Sofista *
Sophytra

Starga *
Stefano *
Stratos
Supporter *
Valiant *
Vebeca *
Vebesta *
Vectra

Verwijderd ten opzichte van 2013: geen. Toegevoegd ten opzichte van 2013: Amyla, Sarion, Sassy en Simphony.
 TBM-pootgoed mag alleen vermeerderd worden voor eigen rekening en risico, en op percelen behorend bij het eigen
bedrijf en gelegen in het zetmeelaardappeltelend gebied, met bestemming aardappelzetmeelindustrie (verwerking tot
aardappelzetmeel met GN code 11081300).
 TBM-pootgoed mag niet in het handelsverkeer worden gebracht. En twee of meer telers kunnen alleen op één
perceel TBM-pootgoed vermeerderen als daar een schriftelijke ontheffing van het bestuur voor is verleend.
 In de vijf wratziekte kerngebieden met fysio T1 (18) besmetting (omgeving Barger Compascuüm, Foxel, Mantinge,
Ter Apel en Veendam, zie www.productschapakkerbouw.nl/teelt/wratziekte) mogen alleen rassen met voldoende
resistente tegen fysio 18 geteeld worden(*).
6. Veldinspectie bij niet aan AVEBE leverende telers
Telers binnen het TBM-gebied die niet leveren aan AVEBE maar aan een andere aardappelzetmeelindustrie, kunnen
ook onder de TBM-veldinspectie hun pootgoed vermeerderen van de bovengenoemde rassen. Adressen van deze telers
zijn echter niet bekend bij TBM en zij dienen daarom zelf om uitvoering van de veldinspectie te vragen bij NAK AGRO
via (T 088 – 62 52 476 of E: info@nakagro.nl) of het TBM secretariaat (graag voor 20 mei 2014 indienen).
Voor meer informatie bezoek onze website: www.stichtingtbm.nl
Bestuur Stichting TBM

